
Az ezen a címen megjelent kottás
füzetben 35 ének található. Színes borítója
erősebb papírból készült. Citromsárga alap-
színen zöld címmel: Zengő harangok. A cím-
lapját két barna sáv díszíti. Egyik függőleges,
szalagos mintával és három harangocskával.
A harangok köpenyén is körbefut egy kes-
keny díszítő sáv. A címirat felett van egy
újabb ferde sáv levelekkel, apró bogyókkal.
A hátsó borítón, az alsó harmadban olvasható
a felelős kiadó: Tomi József. Alatta a követ-
kező szöveg: Kapható: Budapest, VII. Aréna
út 68. IV. 7. Bethánia-nyomda, Budapest,
Gyulai Pál u. 9. Felelős: Horváth János. A kis
füzet felnyitása után elöl a belső borítón
aláíratlan előszó. A hátsó belső borítón tar-
talomjegyzék, 35 sorszámozott ének címe.

A kiadás éve nincs feltüntetve.
Valószínűen a második világháború kritikus éveiben jelent
meg a füzet. Az egyházunk zenei könyvtárából rendelkezésre
álló példányba Fejér Gyula mint tulajdonos írta be két helyre
is a nevét. 

A kiadványt a Héthalmi Páth Károly és Siroky István
szerzői páros miatt vettük kézbe. Úgy emlékeztek többen,
hogy valamennyi közölt éneket ők írták, de az alaposabb
vizsgálódás a 35 ének közül csupán háromnál találta meg
kettőjük nevét. A legtöbb ének angol szerzőktől maradt ránk.
Néhány ének nincs szerzői utalással ellátva. Van utalás
néhány magyar szerzőre, köztük Tomi József neve található.
A keresett szerzői páros azért érdemes a szóra, mivel két
rivalizáló felekezethez tartoztak. Vajon mi állt annak hát-
terében, hogy közösen szövegeztek és komponáltak
énekeket? 

Kilenc éneket Siroky István írt a névjele szerint.
Ezekben az esetekben szintén gyakori, hogy hárombetűs –
tehát angolszász – szerző névjele után található az S. I. névjel,
egy kis kötőjellel. Siroky István fordító lenne? 

Tíz ének 
Elég vegyesen válogatott, patinás egyházi és könnyed

énekek. A két szerző közül Siroky István szöveget és Héthalmi
Páth Károly harmonizációt készített. A dallamok nem
feltétlenül származtak az utóbbi munkatárstól. Mindezt saját
szemünkkel is megállapíthatjuk, miután az énekek sorszá-
mozását figyelembe véve vizsgáljuk őket. Siroky István nevét
hibásan írják Sirokinak. A szövegíróra gyakran a névjele utal:
S. I. A 2., 3., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 18., 27. viseli a nevét
vagy névjelét. Héthalmi Páth Károly zenetanár és komponista
neve egynél kizárólagos (13., Jézus mindig győz). 

A vizsgált énekeket a könyv sorszámozása szerint a
címével és kezdő sorával azonosítjuk. Ezt követi a szerzői
utalás.

2. Ó, lélek, fáradt vagy és terhelt?
(Szövegírók: H. H. L. – Siroky I.) 

3. Ragyogó az utam már nekem…
(Szövegírók: J. R. – Siroky I.)

6. Mily szép a Jézus nyája…
(Szövegíró: S. I. Svéd dallam).

7. Az én Csillagom. – Ha éj mélyén
nézem a csillagóceánt… (Szövegíró: Siroky
I.)

10. Zúg az égi ár! – Zúg még a távol-
ban a mennyei ár… Siroky szövegíró és
dallamszerző is. Héthalmi Páth Károlytól a
harmonizáció származik.

11. Áldjuk Őt, hatalmáért. Hála, hála
Krisztus szerelméért… Szövegírók: NPC,
S.I. 

12. Az Istennek nagy szerelme úgy
megfogott… Siroky névjele ismét jelzett

szövegíró és dallamszerző. Héthalmi Páth Károly harmonizál-
ta az éneket. 

13. Jézus mindig győz! Fenn az égből néz mosolygva
szüntelen reád egy szem… Ennek ismeretlen a szövegírója, de
Héthalmi Páth Károly harmonizálta.  

18. A legjobb Barát. – Nincsen oly hű barát, mint Jézus...
Szövegírók: P. P. B. – S. I. 

27. Találkozás Jézussal. – Ha elborul néha az ég. És
szívemre bánat száll… Szövegszerzők: J. V. R. – S. I. 

Vagyis a 35 ének közül három nem kettőjük
együttműködését dicséri, amint azt a legtöbb kortárs régebben
feltételezte. A három kiemelt ének között különösen az egyik
nagyon népszerű volt. A 10. lényegében a Szentlélek áldásáért
esedező ima tíz zenei mondatban. Az első vers szövege az
alábbi: 

Zúg az égi ár!
Zúg még a távolban a mennyei ár;
Úr Jézus, küldjed felénk, halld meg imánk!
Vágy éget, szükség kerget, 
Szánd meg eltikkadt néped,
Helyezd ma áldó kezed mireánk! 
Zúg az égi ár!
Küldd felénk is már!
Dicső szerelmed árját, 
Hozd el üdvöd országát,
Lásd, szívünk folyton áldásodra vár!

Héthalmi Páth Károly Nagyváradon született 1908.
május 11-én. Darabont Gyula helyi prédikátor baptizálta. A
Partiumból került Budapestre. Az énekek nagy mesterének
számított hazánkban, mint igehirdető itthon nem volt jelentős.
A magyar fővárosban kikérte, ha valaki „Páth testvérnek”
szólította. Magyarosított nevét használta szívesebben, megje-
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gyezve, hogy hány éve már Héthalmi. A név valóban magyar
volt, de Erdély német nevére emlékeztetett: Siebenbürgen.
1956-ban hagyta el az országot, jellemzően megélhetési emig-
ráns lehetett, vagy talán egyéni élete adott neki erre
ösztönzést, mindenesetre semmi politikai oka nem volt elván-
dorolni. Kaliforniában a magyarosított név kiejtése az
angoloknak roppant nehéz feladat volt, viszont a régi neve,
Path (így, ékezet nélkül) értelmes angol szó („ösvény”).
Visszatért tehát hozzá, és Amerikában soha nem használta a
magyarok előtt oly jó hangzású „Héthalmi” nevét.

Héthalmi és Siroky a könyvecske
kiadása idejében mindketten kispesti
lakosok. A zeneszerző a Wekerle-telepen,
Nádasdy utca 15. alatt lakik. Családi
életük felbomlása után került dr. Somogyi
Imre oltalmába, és ennek talán legfőbb
bizonyítéka, hogy átköltözött a Nap utcai
imaház tömbjébe, a Kistemplom u. 12-be.
Somogyi Imre egyik szép, karácsonyi
énekének (Csillagvirágos téli este van…)
szintén ő adott dallamot és zongo-
rakíséretet. Az énekük egy másik füzetben
jelent meg, és szinte azt mondhatjuk, hogy
a mai napig közkedvelt a baptista
gyülekezetekben.

A nyolcvanas években már nem
nézték a kitelepülteket rossz szemmel
Magyarországon, így többször is hazajött, körbeutazta Budán
élő rokonait és a Duna két partján lévő ismerős
gyülekezeteket. Kérte, hogy ahol valamikor karmester volt,
hadd vezesse újra az énekkart. Lelke mélyén mindig magyar
maradt. Mély érzelmek éltek benne mint hitvalló és magyar
emberben.

A szerzők és a kétféle gyülekezeti háttér
Kispesten és a Nap utcában Héthalmi Páth Károly

karvezető volt, amikor Kispest Wekerle-telepen lakott. Ez a
két gyülekezet az akkori Magyarországon meghatározónak
számított. Kispesten dr. Udvarnoki Béla kiváló szónok volt a
pásztor. A baptista gyülekezet kezdte kiheverni az előző cso-
portos kiszakadást. Éppen a karmester, Tomi József ment át a
pünkösdiekhez. Szinte az egész hírneves kispesti énekkar vele
tartott. A harmincas években Kispest a pünkösdiek „fővárosa”
lett. Országos központ, lapkiadó, a legtehetségesebb
igehirdetők, köztük a felsőgallai születésű Siroky István. 

Budapest VIII. kerülete akkoriban tiszta, rendezett
városrész volt. A Nap utcai imaházhoz tartozott a legtöbb
gyülekezeti tag Magyarországon. A második világháború és a
rákövetkező évtizedek fokozatosan csökkentették a Nap utcai
gyülekezet vonzerejét. Az említett történelmi korszak első
éveiben hunyt el váratlanul a kiváló dr. Somogyi Imre.
Igehirdetői karizmáján kívül talán legnagyobb szellemi kvali-
tását a kisemberek megértése és mélységes szeretete jelle-
mezte. Tulajdonképpen Héthalmi Páth Károly komponistát is
ilyen kapcsolat fűzte hozzá és a Nap utcai gyülekezethez.

Siroky István nagyon egyszerű férfi volt, bár a köteles
iskolai évek után édesanyja polgáriba íratta, de nem végezte el
az egykor „középfokú” iskolát, hanem kitanulta a szobafestő
szakmát. Idővel a kispesti pünkösdi gyülekezet első prédiká-
torává választották. Úgy tűnik, hogy az akkor körülbelül 26
éves, igen tehetséges férfi arra kényszerült, hogy ipari

munkáját ne adja fel. Egy kispesti baptista építési vállalkozó,
akivel kortársak voltak, lett az állandó munkaadója. Néhány
héttel az után, hogy a munkaadó is az új gyülekezetbe kezdett
járni, váratlanul úgy érezte, vissza kell jönnie. Nem állítható,
hogy mások nem követték a példáját, vagy ne fontolgatták
volna ezt a lépést. Hiszen abban a gyülekezetben még senki
sem gondolt „áttérésre”. A meghatározó hangulat, ami az
igehirdetésekből és a Szentlélek-keresztségből áradt, elragad-
tatás volt. Úgy érezték az emberek, hogy mindkét közösség
Isten országát építi, csak más eszközökkel. A baptista

gyülekezet határozottabb teológiája
nyomán nem mozdult meg a spontán
tüzes, sőt robbanékony újdonságokra.
Nagyobb volt a kíváncsiság, mint a függés
a kiforrott teológiai nézetektől. Ebből
támadt a gyülekezetek cseréje oda-vissza.   

Végeredményben nem volt Héthalmi
és Siroky között sem szoros barátság, sem
elvi ellentét, bár mindkettő meg volt a
saját igazáról győződve. A zenei
együttműködést mindez nem zárta ki. 

Visszatérve a füzetben található
énekekre, Héthalmi harmadik dalocskájá-
nak nem Siroky István írt szöveget, ez a
13. a könyvben: Jézus mindig győz! Az
első sor pedig ez: Fenn az égből néz
mosolygva Szüntelen reád egy szem.

Keringő ütemben kezdi, és a refréntől 2/4-re vált: „Jézus, az
most is győz! Halleluja!”  

A protestáns egyházakban is áldott ébredés jelentkezett.
A nagyobb városok és Budapest protestáns templomaiba
özönlött esténként a nép, hogy hallgassa az egykori skót lab-
darúgó, James Stewart (1914–1975) (magyarosan Stuwart
Jakab) és a magyar Szikszai Béni (1908–1985) igehirdetéseit.
A baptisták között többen járták az országot, és megújulásról,
lelki újjászületésről beszéltek. Hitmélyítő napokat tartottak. A
több tízezres megtérővel számoló evangélizációknak szintén
voltak megragadó lelki énekei. Csak kettőt említsünk: „Szólj,
Uram!” Az ének elé egy kis felvezető részt közöl a Zengő
harangok: „Aratásnak ura szól tenéked…” A másik kérés volt
Jézus Krisztus befogadására: „Szívembe jöjj!” Ezt is meg-
találhatjuk a Zengő harangokban. Mindkettő külföldi eredetű,
de a magyar fordítások nagyon sikeresek és közkedveltek
voltak. Az énekek a protestáns egyházak és az evangéliumi
közösségek tagjai között rendkívül népszerűek és eszmeileg
párhuzamosak.  

Sajnos mindezek mellett voltak egyéni kudarcok. A
csalódások arról győzték meg az embereket, hogy jó lenne
valami „igazi”, valami „új”, talán az lesz a „tökéletes”. Az
újszövetségi keresztyén egyéni etika, a példaadó magatartás
bizonyosan több emberre volt jellemző, mint napjainkban, de
nem volt kizárólagos. A perfekcionizmus rásegített a pünkösdi
belmissziós eredményekre.

Siroky István egy ószövetségi képet hoz föl a
felekezetek szellemi színvonalának szemléltetésére. Jákób
bárányaihoz hasonlítja a hívőket. A bűn befészkelt „a
különböző vallási berkekbe. A hitélet nyomott, erőtlen, a
külvilág szórakozásai belopózkodtak.” Erről mondja, hogy a
„bárányok” mind „pettyesek és csíkosak”.1

A pünkösdiek Kispestről beköltöztek Budapestre, és az
akkori külvárosban talán egyetlenegy sem maradt. Az első
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kispesti személyi változás után sokan visszamentek, és kevesen
maradtak hűek a gyülekezethez, ami hozzájárult a további
csökkenéshez. Nem volt alaptalan a vélemény: „Kialszik a szal-
maláng.” Ma nincs pünkösdi gyülekezet Kispesten. Talán emi-
att néhány pünkösdi meggyőződésű testvér vagy nővér vissza-
ment a baptistákhoz. A lehetőséggel többen is éltek, bár némely
esetben ezt komoly bűnbánati feltételhez kötötték. Akadtak
azonban – nem is kevesen –, akik inkább hibáztatták önmagukat
a gyülekezet iránti hűtlenségért. Fél évszázaddal a történtek
után még voltak néhányan, akik visszatértek. Olyan is volt,
akiben „lángolt” a küldetéstudat, és azt remélte, hogy vissza-
térve képes lesz áthangolni a teljes baptista gyülekezetet a
pünkösdi misszióba. A gyülekezetben nem szólt nyelveken, de
megváltoztatott hangon és hosszan imádkozott. Névről említett
jelenlévőket az imádságában. Előfordult, hogy az ő imád-
ságából tudott meg a gyülekezet napi eseményeket. Máskor az
úgynevezett házi közösségekben próbálkozott az említett
áthangolással. Ám a gyülekezetben nem történt meg a fordulat.
Egyik vasárnap délután a bizonyságtevő annyira erőlködött,
hogy a helyszínen rosszul lett. Csak állt, állt felemelt kezekkel,
mígnem valaki az énekkarból jött és a helyére vezette. A
pünkösdi misszió láthatóan veszített régi, sodró erejéből. Az
úgynevezett karizmatikusok a szakadások után egymást har-
sogták túl. A háború utáni évtizedekben négy állandó kariz-
matikus közösség maradt talpon. Kölcsönösen mondogatták:
„Mi teljesen függetlenek vagyunk!” Akár azt is mondhatták
volna, hogy ők az egyedüli tökéletes igazság kizárólagos
letéteményesei. Az emberek nem törődtek velük. 

Siroky István ifjúsága
Amikor a fiú hetedik gyermekként meglátta Isten szép

napját a huszadik század első évtizedében, talán még együtt
volt a család. A vándor órás édesapja azonban egyre ritkábban
volt látható otthon. Végül eltűnt, azt mondták Bulgáriában. Az
édesanyja holttá nyilvánította és új házasságot kötött. A
későbbi költő-lelkipásztor mindenkinél jobban tudja elmon-
dani gyermekségét, ifjúságát, bemerítését és a boldog napot,
amikor 19 évesen betöltötte a Szentlélek.

„Felsőgallán születtem2 a Kálvária hegy tövében bérelt,
elhagyott vadászlakban. Hetedik gyerek voltam.” Életben
csak négyen maradtak, részletezi, majd édesanyja és a baptista
gyülekezet kapcsolatára tér: „Fiatalkorában látogatta a hívők
összejöveteleit. Az ott hallott tanítások és énekek egész életét
elkísérték, mielőtt magunkra hagyott volna minket, hogy a
nagyvilágban bolyongó apánk helyett megszerezze a minden-
napi falatot, buzgón és kezeit felemelve, sírva énekelte azokat,
vagy a szívet facsaró evangélikus templomi énekeket.” Szülei
ugyanis mindketten evangélikusok voltak. Apja vándorlásáról
és még ismerős végállomásáról ennyit írt: „Végigjárta a bibli-
ai tájakat, és végül hosszú időre Bulgáriában maradt. Nem
adott hírt magáról. Anyám 1920-ban egy özvegy bányafelvi-
gyázóhoz költözött, apámat halottnak nyilvánították, és akkor
vált hivatalosan is Eppich Józsefnévé.” A család három külön-
féle származású gyermekekből állt, mint sok más hasonló
házasságkötés esetében. 

„Magamat elsőnek ismerem el a rosszaságban. Anyám
kemény büntetésekkel próbált megjavítani. Már fejszét is
emelt rám, hogy végez velem. Volt is nagy rimánkodás, de
javulás kevésbé. Néha féltem a veréstől, naphosszat a hegyek-
ben bolyongtam, és el-elhatároztam, hogy elszegődöm béres-
gyereknek az egyik félreeső faluban. De a sötétség

közeledtével mégiscsak hazafelé vettem az utat. Arra a
belátásra jutottam, hogy jobb lesz itthon a megszokott, meleg
ágyban tölteni az éjszakát, mint a farkasok és vaddisznók tár-
saságában. A különbség még egy kis verést is megér…
Orrzúzódás, bordatörés, ujjroncsolódás, rosszaság szülte gen-
nyes sebek egymást érték. Isten látta, hogy még sok
szomorúságot szerzek neki, ott tartott a lét és nemlét határán.
Ez hívő életem hosszú szakaszára is átnyúlt.” 

Egy nagyon szép és ránézve jellemző mondatot fogal-
mazott meg a megtéréséről: „Amit a bot nem ért el, azt elérte
a kegyelem.” A felsőgallai Krautsidlerék bizonyságtételére és
a gyülekezet jó példájára Krisztusé lett. Előtte még kocsmába
járó serdülő volt, részegen támolygott az utcán. Egy házi
istentiszteleten döntött. Siroky István 17 éves korában több
ezernyi tömeg előtt baptizált. 16-od magával öltött fehér ruhát.
Köztük volt Paulics Mariska, akivel néhány év múlva
házasságot kötött. „A keskeny útra lépésünk első tíz éve az
örvendetes, majd félelmetes változások sűrű egymásutánját
hozta meg” – írja 16 oldal terjedelmű memoárjában.
Budapestre került a József utcába. Lőrincz Imre későbbi bap-
tista lelkipásztorral együtt énekelt a kórusban.3 Ez örvendetes
volt előtte, és fontos tevékenység. 

Rokonlátogatás Bakonycsernyén
1926-ban Bakonycsernyére ment egyik rokonához. Mihók

Imre Amerikából ott imádkozott érte. Az életét meghatározó
emlékét, a község közepén álló egykori szerény lakóházat idézi
föl. Agyagos volt a padló. „Mihók igét olvasott, és úgy beszélt,
mint aki biztos a dolgában. Minden volt ott, ami nem formaság.
Ott volt a menny hatalmas ereje. Néhány halk szelíd szó, de
mindegyike pörölysújtásként hatott, és amikor imádkozni
kezdett, ott hevertem a szoba sárpadlóján szép, sötétkék ruhám-
ban. Szinte megrémültem önmagamtól” – fejezi be az első le-
velét.4 A Szentlélek betöltését így élte át. Elmondta a baptista
prédikátorának csodálatos élményét, megnevezte a társait. A
prédikátor szélsőséges tévelygésnek minősítette az egészet, és a
csoportot kizárta. 

Siroky István memoárjában a cseppet sem humánus, sőt
nagyon pesszimista jövőt festő helyi baptista prédikátort
tévedésből Szabó Andrásnak5 nevezi, aki 1924–1926 között
állt szolgálatban. Szabó András (1860–1943), a magyar
szövetség kezdeményezője és egyik vezetője azonban nem
volt Felsőgallán. Szabó Mihály okleveles tanító, az árvaház
egyik oktatója volt ott, aki rendszeresen kijárt Felsőgallára. A
teljesen váratlan gyülekezeti konfliktus kezelésére nem volt
képes. Tatabánya–Felsőgalla baptista gyülekezetében Vass
Ferenc lépett egy évvel később szolgálatba. Közvetlenül az itt
leírt események után hívták meg. A következő év nyarán
foglalta el szolgálati helyét. Véleménye szerint egy
megengedőbb döntéssel el lehetett volna kerülni az egész
országra kiterjedő súlyos problémát.6

Bakonycsernye a hazai pünkösdi misszió kiindulópont-
jának számít. Bár a legrégibb öt évvel megelőzte a dunántúli
németek között. Kardos László emléket állít a helységnek,
Egyház és vallásos élet egy mai faluban (1969). Valláskritikai,
pontosabban szektakritikai könyv volt ez. A helyi vallások
palettája nagyon színes: élnek a községben evangélikusok,
baptisták, pünkösdiek és szombatosok. A baptistákat sok kriti-
ka éri, de mindezt „lenyelik”, bár „a bírálat rosszindulata mel-
lett olykor még tárgyilagos is”. Elismeri a „szegény vallásos
falu” szektásainak munkamorálját. Ír a falu iskolás gyer-
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mekeinek a vallásról szóló kérdésekre adott válaszairól. A
falunak a hatvanas évek derekán még közel fele tartozik
valamilyen keresztyén egyházhoz, felekezethez. Kardos
László egy különös kifejezést használ: „baptista-pünkösdi
egyház”. Úgy érzi, elmosódott közöttük a határ. A bakony-
csernyei monográfia angolul is megjelent, és sokfelé eljutott a
világnyelv segítségével (Baptist-Pentecostal Church).7 A
valóság azonban mégis az, hogy ilyen kettős elnevezésű
gyülekezet sem ott, sem másutt nem jött létre az országban
átmenetileg sem. 

Az imént szóba kerültek a különféle felekezetek tagjai, a
„pettyes bárányok” bírálható kegyességi élete. Ezzel egybe-
hangzóan áll egy újabb idézet, ami betekintést ad Siroky István
egyéniségébe. Lássuk csak, mi lett a tökéletes keresztyénséggel?
„Nem vágyódtam hivatásos szolgálatra, hanem tiszta élet után,
az ifjúságom bűnei feletti győzelemre. A bűn… azonban elkísért
mindenüvé; a gyülekezetbe is. Nem volt győzelmem.
Felhagytam a bizonyságtétellel is. Csak vártam és figyeltem…,
de a bűneim együtt szaporodtak a könnyeimmel.”8

Harc a bűn ellen
Az emberekkel kapcsolatba lépni, őket Jézus Krisztus

szeretetéről meggyőzni, a gyülekezetben olyan légkört létre-
hozni, hogy sokan új életet nyerjenek, fontos és jelentős kariz-
ma. Úgy látszik, hogy erre alkalmas volt a felsőgallai
fiatalember. Amikor a gyülekezet intézményesül és korábbi
mozgalmi jellegét a szilárdulás váltja fel, a legtöbb igehirdető
más feladatokkal találkozik. A saját tapasztalatai alapján azt
remélte, hogy újabb csodálatos eredmények következnek.
Szeme elé azonban más feladatok kerültek. Bízott és hitt
abban, hogy képes gyümölcsözni, mint a teher alatti pálmák.
Az intézményesülés azonban nem azonos a hitébresztéssel. A
gyülekezetek országos fejlesztése más karizmát kíván. Vajon
aki úttörő volt, áldássá vált, megkapja az újabbakat is? 

Siroky rendkívül tehetséges férfi volt. Egyáltalán nem lát-
szott meg a gyengén átlagos iskolázottsága. Verselt, zenélt,
karvezetett, prédikált, lapot szerkesztett és a pünkösdi közösség-
ben – még a legtárgyilagosabb értékelések szerint is – harmadik
ember volt. Békés, Kispest, Budapest, ezek voltak a helyszínek,
ahol életének csúcsidejét tölthette. A „pünkösdi mozgalom”
fokozatosan intézményesül és átalakul hitközséggé,9 mint a bap-
tistáknál. Ekkor szerkesztette a Szent Élet című lapot. 

A mozgalom hitelvi meggyőződése nem egységes. Bár
sok jeles embert sorol fel Siroky levele, áttérőket, világból
megtérőket, akik mind részesülnek a Szentlélek-keresztség-
ben.10 A „lábmosók” egész gyülekezetei térnek át, de
ragaszkodnak a liturgikus lábmosáshoz. Vannak, akik a prófé-
tai képességet helyezik előtérbe. Egy harmadik csoport
híveitől a szombat ünneplését követeli és a tartózkodást a
sertéshústól. Mihók Imre és Rároha Dezső között nézetelté-
rések támadnak. 

Még kispesti tartózkodása idejéről jegyzi fel Siroky
István angol gyülekezeti énekek átvételét magyarra, az
Üdvözítőnk dicséretei első énekeskönyvükbe. Folyóiratot,
traktátusokat adtak ki, és volt vásárló ereje az embereknek, bár
igen nagy volt a szegénység. A villamospénz is drága volt,
márpedig Kispestre csak ezzel a járművel jutott el a
gyülekezet tagsága. Az első nagy vita a két amerikai
igehirdető között egy belvárosi imaház létesítése körül rob-
bant ki.11 Rároháékat a rendőrség kiutasította, majd mivel

Kassáról engedély nélkül visszajöttek, kitoloncoltatta az
országból. A toloncházban úgy bántak vele, mintha
köztörvényes bűnöző lenne.12 Van, aki arról beszél, hogy a
hatósági kiutasítást is megbélyegezte a két amerikai úttörő
közötti ellentét. 

Rároha F. Dezső – mondjuk így – teológiai koncepcióját
a bűn megítélése képezte. „Abban látta első feladatát, hogy a
bűnt kiűzze, ha másként nem megy, hát gazdájával együtt
elűzze a kis gyülekezetből. Alkalomról alkalomra egy igei
helyet olvasott fel és arról beszélt.” A Gal 5,19–2113 volt ez a
hely, a test cselekedeteiről, a bűnökről, azzal a fenyegető
következtetéssel, hogy a bűnösöknek semmi helyük nincs
Isten országában. Ahogy a baptista alapítók idejében, oly
gyakori volt a „cégéres bűnök” rabjainak leleplezése, kizárása
a gyülekezetekből. A gyülekezet tisztasága, az etikai minőség
fő témává lépett elő.  

Siroky István házassága és szolgálatba állása Békésen
Paulics Mária még nem volt Szentlélekkel meg-

keresztelve, amikor a fiatal, 22 éves Siroky István házasságra
gondolt. A pünkösdi leányok sorra visszautasították azokat a
kérőiket, akik nem akartak a szent tűz áldásából. Most ő venne
el egy baptistát? Tanácsot kért Rároha testvértől. Aki türelmet,
gyengédséget ajánlott neki. Időközben nagy imaharc
kezdődött, és a leány „megkapta az áldást”. Hamarosan el-
jegyzésre léptek, majd 1930. június 29-én a menyegzőre került
sor. Az anyakönyvi hivatal után azonban megjelentek a
csendőrök, távozásra szólították fel a jelenlévőket, ám a
gyülekezet tovább imádkozott. Megérkezett a menyegzői
menet Rároha testvér vezetésével, és a csendőrök egyenként,
lassan elhúzódtak. „Nehéz út várt a fiatal párra, amit már az
indulás is jelzett.”14

Rároha F. Dezső ajánlatára Békésre költözött a fiatal pár,
és egy hittestvérüknél kapott lakást, egybekelésük után 12
nappal. Nehéz gazdasági körülmények között éltek együtt, de
mindig bizakodóan. Sirokyék rövid ideig voltak Békésen.
Amikor Kispestre költöztek, magukkal vitték a Paulics
szülőket, de néhányan mások is velük mentek.15

Az utódok sem maradtak hosszabb ideig. A sort Sárkány
Győző nyitotta meg, majd Tápiószentmártonból Nagy Ferenc,
akit viszont Kalincsák Mihály követett. Végül hosszabb időre
Fábián József került Békésre.16

Pesten Rároháék távozása után érkezett a pünkösdiek
közé a kispesti baptista gyülekezetből Tomi József, a karmester.
„Rároha testvérék nem sokat foglalkozhattak vele, nem volt
idejük erre. Tomi testvér lassanként beolvadt közénk.”17

Mit jelent ez a lassankénti beolvadás, nem tudhatjuk.
Tomi József (1897–1957), volt vámügyi főfelügyelő,
hamarosan a legnagyobb budapesti gyülekezetnek a vezetője,
alkalmazkodó, diplomatikus egyéniség. Egy kiadvány korrek-
cióját bízza Sirokyra. A kényes feladatot el is végezte, de
ebből eredezteti az első „keserűfűcsomót” az életében.18 A
jelképes kifejezés mögött mindenesetre nem sok boldogító,
örvendező tapasztalatra tehetett szert. 

Siroky István sorsa új szakaszba lépett, mivel az
idősebb, iskolázottabb és alkalmazkodni tudó férfi sorra
megelőzte őt a lassan egyházi szintre jutó belső vezetőségi
kérdésekben. 1934-ben az Apostoli Hit társszerkesztője,
Siroky mellett. Abban is döntő volt a befolyása, hogy utódjává
vejét, Tersánszky Rudolfot helyezte, akire az Aréna úti
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gyülekezet egy teljes esztendőt várakozott.
Apostoli Hit
Az Apostoli Hit adja a pünkösdi irodalmi kiadványok

gerincét. „Névadója” az Assemblies of God amerikai folyóirat:
Apostolic Faith Mission első két szava. Különös, hogy
Amerikában 1906-tól 1923-ig jelenik meg,19 amikor nálunk
viszont Faragó György pályára állítja Kispesten, előbb csak
röpiratként. Csakhogy időközben Faragó György változtat
gyülekezeti kapcsolatán, a lap sem jelenik meg mindig, de
számos formai és belső változás után 1934-től megtalálható az
Országos Széchenyi Könyvtár gyűjteményében is.20

A lap emblematikus a pünkösdiek egész történelmében.
Amikor a második világháború után a legkülönbözőbb
befolyások, ellentmondásos hatósági intézkedések kövezik ki
a hazai keresztyén missziómunka útját, a régi vezetőséget
törekednek elnémítani – lehet, hogy legálisan, de az is, hogy
illegálisan –, előkerül a lap Apostoli Hit II. címen Békefi
(Holzmann) Mihály csoportjának lapjaként. 

A lap fejléce egy ideig egyforma, aztán számonként
eltérő. A szimbolikus rajzok: kereszt, világ, ködfelhő, galamb
visszatérő elemek. Amikor Békefi Mihály a betiltás után,
valószínűleg 1946-ban ismét előveszi a lapot, az első fejléccel
publikálja. Ebből azonban az OSZK csak keveset őriz. 1948-
ban három jelent meg.  

1934 a jelentősebb fordulat esztendeje a pünkösdi misz-
szió történetében. Ekkor nyitották meg az Aréna út 7. alatt
(későbbi neve Dózsa György úti) imaházat. Mihók Imre a
gyülekezet élére Tomi Józsefet ajánlotta. Az új prédikátor
néhány hónapos gyülekezeti kapcsolat után került a
megtisztelő szolgálatba. Siroky István mondott felavató
beszédet. Nemcsak személyi tekintetben volt ez jelentős for-
dulat, hanem bekövetkezett a misszió szerveződése,
intézményi fejlődése. Berendezték a gyülekezetet, elöljárósá-
got választottak, majd az 500 fő befogadására alkalmas termet
1934. augusztus 5-én ünnepélyesen megnyitották.21

Az Apostoli Hit 1936-tól egyre több előfizetőt nyer meg.
Az első oldalon, de másutt is megtalálhatók Siroky István ver-
sei. Egyébként főleg igehirdetések, híradások az ország min-
den tájáról. 1938-tól előbb a betiltásig, majd a második
világháború után 1947-ig ifjúsági melléklet is van Pünkösdi
ifjúság címen. Az eredeti lap betiltása után megjelenik még
egy különszáma önállóan 1939. november 22-én. 

A nagyszerűen megrendezett ünnepség után elérte
hazánkat a második világháború. Nem maradt semleges az
ország. A politikusok döntése elindult egy rettenetesen gyá-
szos irányba, százezres tömegű áldozat sírja és félmillióan a
gázkamrában képezett végállomást.  

A gyülekezetet betiltották
Az akkori állambiztonság már 1928-tól gyanakvással

nézte a pünkösdiek szervezkedését. Gyakran meghurcolta
prédikátoraikat, nyomozódott utánuk.22 1936-ban tiltották ki a
18 éven aluliakat az istentiszteletekről és házi imaórákról.
1939-ben pedig betiltották őket. Szeptember 2-án a bel-
ügyminiszter 363.500/1939. VII/a számú rendeletével a
pünkösdi közösséget betiltotta. Az indoklás: „A honvédelem
érdekeit veszélyeztető, antimilitarista, baloldali szervezet.”23

Kevesen múlt, hogy az 1905-ös elismerés ellenére a bap-
tistákat is betiltják. Internáltak egy szemináriumot végzett,
fiatal prédikátort és egy helyi vezetőt. Végül mégis megúszta

a betiltást három közösség: dr. Kiss Ferenc vezette keresztyén
testvérek gyülekezete, a metodisták és a baptisták közössége.
Ekkor a pünkösdiek kérték, hogy vegyék vissza őket a bap-
tisták, de az akkori vezetőség erre nem volt hajlandó, csakis
egyéni visszavételt, személyes megbánást és a nyelvszólás tel-
jes megszüntetését kívánták. Ezt természetesen nem fogadta el
egyik pünkösdi vezető sem. Kiss Ferencnél „menedéket
kapott” néhány üdvhadsereges tiszt, de a pünkösdieknek segít-
séget csak az evangélikus egyház adott, Raffay Sándor püspök
segített rajtuk.24 Az Aréna úti imaházat (később Dózsa György
úti imaházat) a pünkösdiek evangélikus imaházként használ-
hatták. Egy lelkész eljárt közéjük úrvacsorát osztani havonta
vagy talán még ritkábban. A pünkösdiek és az evangélikus
egyház 1940 nyarán kötött hivatalos megállapodást. A megál-
lapodásnak már az első pontjából kiderül, hogy ez csupán
névleges lépés, nincs szó beolvadásról, áttérésről. Valószínűen
erre a válságos időre esik a Zengő harangok kiadása, illetve
Héthalmi Páth Károly zenetanár és közismert komponista
együttműködése Siroky Istvánnal.

Az életrajzában leírja a próbákat, amelyek közösségükre
1939-cel köszöntek – és mint közismert aztán több mint
negyven évig tartottak, a háború után. A háborút követő évek-
ben (1945 és 1949 között) becsült létszámmal több ezer tag
tartozott már a pünkösdi közösséghez. Amikor az emberek
háborús magatartását és egyéb politikai szereplését vizsgálni
kezdték, valamennyi evangéliumi gyülekezet vezetőjét
kérdőívekkel kezdték szondázni. Az igazolási eljárás 1946
januárjától 1948. április 22-ig folyt le. Több mint 300 igazolt
személy közül a legnépesebb csoport a Siroky vezette
Apostoli Keresztyén Felekezet volt.

Egy diplomadolgozat szerint három nagyobb közösség
tevékenykedett az országban: az Apostoli Keresztyén
Gyülekezet Siroky István vezetésével, az Evangéliumi
Pünkösdi Egyház Tomi József vezetésével, Isten
Gyülekezeteinek Szövetsége Békefi (Holczmann) Mihály
vezetésével.25 Nehéz kérdés az Őskeresztyén Felekezet
elemzése (a Sárkány család néhány tagja vezetésével), mivel
őket a többi pünkösdi nem tartotta „igazi pünkösdieknek”.

Az amerikai Assemblies of God (Isten gyülekezetei) már
a háború előtt is a földkerekség legerősebb pünkösdi szövet-
sége volt. Egyik kulcsembere Edinburgh-ban Donald Gee,
akit 1948-ban elnökükké választottak. Ő szerkesztette a
Pentecost című lapot, ami halálával szűnt meg. Világhírű
könyve, Concerning Spiritual Gifts26 számos világnyelven –
köztük az egyik kínai nyelven is – megjelent. A szövetség
néhány tízmilliós tömege az Ökumenikus Világszövetségnek
is tagja. Ki gondolná, hogy hazánkban egy nagyon szerény,
külvárosi, sőt külvárosszéli szobácskában Békefi Mihály
képviseli, és már 1947 őszén, a „gyülekezetben” egyetlen idős
asszony volt jelen, amikor két szeminarista közülünk megje-
lent. Támadt is roppant ijedelem, mivel azt gondolták, hogy
már megint zaklatja őket a rendőrség. Később már csak akkor
derült ki, hogy néhány énekeskönyvük, a gyülekezeti pecsét a
csetényi Ungvári Sándor birtokában maradt. Pontosabban ő
rejtegette a „kincset”. Ő képviselte a felekezetet, ami
Magyarországon a pünkösdi csoportok közül leghamarabb
széthullott.27

Egy „albizottság” jött létre a pünkösdiek valamennyi
csoportjának és az Állami Egyházügyi Hivatal vezette
felekezeti és állami kapcsolatnak a koordinálására. Az albi-
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zottság vezetését Ungár Aladárra bízták. Az egyesülések, sza-
kadások nyomán 1962-ben keletkezett az „Evangéliumi
Keresztyén Pünkösdiek Közössége”, amelyben Sirokyék nem
voltak többé kedvező missziós pozícióban. Tulajdonképpen
egy idő után egészen magára maradt az Almássy-téri
gyülekezettel Siroky István. A másik csoport az
őskeresztyének voltak függetlenül, akkoriban Sárkány Mihály
vezetésével. Sirokyt nem látták azzal a szívélyes szeretettel,
ahogy elvárta volna hittestvéreitől. Amikor nála kedvezőbb
pozícióba kerültek, meggyőzték, majd maga is meggyőződött
róla, hogy „nincs megfelelő alkalmazkodási képessége”.28

A SZET 1961-ben föllépő vezetőjét, Palotay Sándort
Siroky István sokkal több jó szándékkal emlegeti, bár meg-
jegyzi, hogy „rohamot vezetett”29 ellene. A kéziratában
mindössze négy sorral lejjebb már ezt írja róla: „Szerettem ezt
az okos embert… nem gyűlt bosszú bennem senki iránt, de
nem is féltem senkitől”.30 

Siroky idősödő ember, amikor a Szabadegyházak
Tanácsa bibliaiskolájába egyetlen diákot tud delegálni az
1969-ben induló tanévben, míg a pünkösdiek hat kiváló
tehetségű férfit küldtek az első tanévre. Ketten közülük a
református teológián is tanultak és emelt szintű végzettséget
szereztek. Siroky István 1968-ban vonult vissza, és a misszió
némi nyugdíjat szavazott meg neki.31

Elvileg nem mondott le a boldogító, nagy élményről, és
bizonyára egyetértett azokkal, akik a nyelvszólást a következő
szavakkal minősítették minden egyéb fölött: „Olyan a
nyelveken szólás nélküli keresztyén élet, mint a talp nélküli
cipő. Beszélni idegen nyelveken, ahogy a Lélek adja. Ez a
válaszvonal az okos és a balga szüzek között.”32

Hasonlóságok és különbségek
A baptista és pünkösdi misszió tantételei annyira mégsem

különböznek, mint azt a köztük mutatkozó feszültségből
következtetjük. Mindkettő mozgalmi jelleggel indul, vezetői
lelki tapasztalataikra építenek, sokkal jobban, mint a „tételes val-
lások”. Mindkettőben bőven volt misztikus elem. Közösen val-
lották a Szentlélek szükséges jelenlétét a hívő emberekben, taní-
tották az újjászületés tanait. A baptisták már az első hitvallásuk-
ban írnak a Szentlélekről, személynek tartják. A Szentháromság
egy igaz Isten tételét szinte valamennyi keresztyén egyházzal ők
is vallják.33 Hittek az imádság gyógyító erejében. A baptisták
között már szinte teljesen feledésbe merülő egykori „közös
imák” megtévesztően azonosak a karizmatikusok imatusáival. A
kötelező liturgia igen kevés pontja között a spontaneitást mutat-
ja a régebben minden istentisztelet végén elhangzó felszólítás az
önkéntes imádságra: „Akit a Lélek indít…” A két felekezetnek
elég gyenge a dogmatikai ragaszkodása, a hitvallásos elkötele-
zettsége. Még ezek ismerete is hiányos, és nem mentes olykor a
vezetők közötti ellentmondásoktól sem. Közös vonás a kezdeti
évtizedekben a laikus igehirdetők döntő szerepe, egy idő után
pedig az iskolákból érkező igehirdetők szolgálatba állítása. Egy
bizonyos gyors terjedési időszak után sajnos törvényszerűen
bekövetkezik a törésszerű lefékeződés, amely során vesztik a
vonzóerejüket. Ez a nagy egyéniségek távozása után is szig-
nifikáns. Mindkét felekezet történelmében megtalálható a spon-
taneitás, és az a nézet, hogy a demokratikus választással tiszt-
ségbe ültetett személyt azon frissen illeti a kritika. Mindez az
elsőszámú egyházi vezetőre összpontosul. A második sor tagjai
nehezen viselik el sorsukat, és még nehezebben elégednek meg
a pozícióikkal. Végül megállapíthatjuk, hogy szinte kizárólag

egyetlen alapvető különbség a két felekezet között a nyelveken
szólás, aminek esetleg feloldaná az élét, ha az 1Kor 14-ben
olvasható korlátozó ajánlásokat betartanák. Ezt nem dog-
matikailag, hanem a gyakorlati teológia keretében lehetne
figyelembe venni. 

Walter J. Hollenweger tízkötetes kézikönyvet írt a
pünkösdi mozgalomról.34 Lelki élete a pünkösdieknél
kezdődött, amiért hálás volt Istennek egész életében. „Sokat
köszönhetek nekik” – vallotta róluk írt könyveiben akkor is,
amikor Svájcban teológus diák volt, majd tíz évig református
lelkész. Az enthúziasztikus keresztyénség mind erőteljesebb
növekedése és földrajzi elterjedése nyomán jutott
Hollenweger az Egyházak Világtanácsa (ang. röv.: WCC, ma-
gyarul: EVT) genfi központjába. 

Itt többet használunk azzal, ha nem a történelmi jellegű
részleteket jegyzeteljük hatalmas munkájából, hanem minden
más forrásnál sokkal világosabb teológiai elemzésével
foglalkozunk. 

A pünkösdiek általában az üdvösség kettős fokozatú
útját tanítják. 

Más pünkösdiek az üdvösség hármas fokozatát tanítják. 
Alapfokon a pünkösdi mozgalom jellemzésére használ-

hatjuk az „egyedül Jézus” fogalmazást. 
A pünkösdiek néhány jellemző magatartása vagy

tanítása megjelenik a reformációt követő évszázadokban más
felekezeteknél is, például a kvékereknél, egyes reformátu-
soknál, lutheránusoknál és a metodistánál. 

A fenti euro-amerikai felekezetektől függetlenül alakult
ki az afrikai pünkösdi gyülekezetek vallásos magatartása,
kevésbé a tanítása. A nép általános viselkedése tükröződik a
liturgiájukban: éneklés, taps, ritmusos mozgás, időnkénti
közbekiáltások. 

Gyógyulások a hit alapján. A római katolikusok kegyhe-
lyein (például Lourdes) a csodálatos gyógyulásokat több-
szörösen meghaladják a latin-amerikai népeknél, Ázsiában,
Fülöp-szigeteken és Afrikában. 

Az apostoli jellegű pünkösdi missziók, majd a nyolc-
vanas évektől megerősödő „teljes evangéliumi” közösségek
mozgalma. 

Ezekről elmondhatjuk, hogy az enthuziasztikus szindró-
ma tapasztalható a római katolikus egyházak környezetében
is. A protestánsok ezeket kapcsolatba hozzák a Szentlélekkel,
a római katolikusok inkább Szűz Máriával, de mindez nem
zavar senkit. Ez válik a keresztyénség elfogadott és gyümöl-
csöző közösségeivé. Az úgynevezett „tradicionális egyházak”
templomai az ürességtől konganak. A karizmatikusok elérik a
tömegeket, és sok ezer ember megtérése a második
világháború éveitől kezdve folyamatos. A tünetek immár nem
az euro-amerikai térségben jelentkeznek elsősorban, hanem az
úgynevezett „harmadik világban”, de máig tartanak és
erősödnek. Viszont éles bírálatok hangzanak el a „régi” és az
„új” felfogás képviselői között.  

A pünkösdi mozgalmakat egyre többen vizsgálják szoci-
ológiai vetületben. Az egyik szerző négy főbb célt lát előttük,
amely a karizmatikus mozgalom évszázadában (1906-tól
2000-ig) jellemző.35

1. 1906-ban a történelmi pünkösdi mozgalom elsősorban
a metodistáktól kiszakadt csoportban jellemző mint
megszentelődési mozgalom. 

2.  A második világháború körüli években a hatvanas éve-
kig nem szakadnak ki az anyagyülekezetekből. Céljuk, hogy az
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egész egyházat vagy szabadegyházi közösséget átformálják.
3.  A „harmadik hullám” a nyolcvanas évektől már nem

sürgeti a kiszakadást. Hangsúlyozzák a gyógyulást hit által, a
próféciákat az utolsó időkre és az „erőt”. Miközben más
felekezetek erőtlenségét riasztó példaként emlegetik.
Megcélozzák az evangéliumi gyülekezeteket, a legnagyobb
evangéliumi közösséget, köztük a baptistákat. 

4. Az utóbbi évtizedben jelentkezett a dinamikus szemé-
lyekre épülő, egymás között is laza hálózatot tartó közösségek
és vezetők mozgalma. Spirituális szféra, flexibilis egyház-
szervezet, a teológiához, hitvalláshoz ragaszkodók aggályaira
egyetlen válaszuk a csalhatatlan személyes átélés. 

Az Andreas Kusch által vizsgált legutóbbi csoport elis-
meri ugyan Hollenwegert, mint a pünkösdiek nesztorát az EVT-
ben, de az a véleményük, hogy nézete túlhaladott, ők „már
mélyebbre jutottak”. Mindezeket látva többször is felvetődött a
pünkösdiek között: Szerény volt vagy nagyra törő Siroky
István? Ki így, ki úgy tartja. Mindenesetre nem jutott el olyan
gazdasági magasságokba, ahogy Oral Roberts vagy T. L.
Osborn Amerika-szerte ismert pünkösdi evangélisták a nyol-
cvanas évek végén. Ők luxuspalotákban laknak, hiradástech-
nikai berendezések, világmárkás személygépkocsik tulajdono-
sai. Hazai példát is idézhetnénk olyan személyekről, akik az
előbbi negyedik pont szerint vallották Isten Szentlelkéről, hogy
képes csodákra az övéi javára a pénzvilágban.36 „Aki ilyen te-
kintetben nem áldott, az nem is az Úré.” Siroky ugyan nagyon
sokat írt prózát, verset, énekeket, de hasonló gondolatot nem
vetett soha papírra. Nem dicsekedett ilyen tapasztalatokkal sem,
és életének végére tekintve – a Zsidókhoz írt levél ajánlása
szerint – nem volt soha pénzsóvár, viszont egész életében szom-
jazta a bensőséges kapcsolatot Istennel. 

Említsük meg azt is, hogy a „pünkösdizmus” amerikai
eredetű! – Véleményem szerint ez nem jellemző annyira és
lényegét tekintve, de nem is a legfontosabb. Akárhonnan ered
a mozgalom, fontosabb tény a mai állapota. A karizmatiku-
sokat a föld minden kontinensén megtalálhatjuk.  

Mind a baptista, mind a pünkösdi vallásosság komoly
testvéri kapcsolatokat ápol Európa-szerte. Ezt a fajta „globa-
lizációt” észlelhetjük nem csupán kereskedelmi és pénzügyi
téren, hanem a hit világában is. Elsősorban a Kárpát-
medencében élő szomszédos államok hasonló nézetű hívői áll-
nak igen szoros kapcsolatban egymással. A legerőteljesebben
kontrollált nemzetközi kapcsolatok idején is voltak kapcsolataik
Nyugat- és Kelet-Európával. Magyarországon használták a
Szovjetunió-beli „evangéliumi keresztyén” elnevezést a
pünkösdiek. Romániában többszázezres a tömegük, és vala-
mennyi szláv szomszédunkban sokkal meghaladják a bap-
tistákét. A svéd pünkösdiek száma az evangélikus államegy-
házéval vetekszik. Amikor hazánkban a „népgazdaság” kezdett
eladósodni, és a nyugati valutáért egyre több kompromisszum-
ra voltak hajlandók az illetékesek, a svédek súlyos
adományaiból épült fel a Gizella utcai központ és néhány vidé-
ki imaház. Az őskeresztyének nagyon szoros kapcsolatban áll-
tak azokban az évtizedekben dániai testvéreikkel. A hazai
vezetők, majd a következő generáció tagjai gyakran jártak
Dániában. A „két Németország” baptista hívői szintén ápolták
kapcsolataikat a magyarokkal. Végül említsük meg az erdélyi
magyar baptistákat, ahol a gyülekezeti tagok száma az
anyaországival szinte azonos. Semmi ok nincs tehát arra, hogy
a „szekták” valamilyen titokzatos amerikai intézményes támo-
gatás élvezetéről beszéljünk, lassan újra felidézve a bizalmat-

lanságot, párhuzamban az Egyesült Államok morális
veszteségei láttán. A világhatalom a XXI. században veszített
félelmetes haditechnikai fölényéből, gazdasági erejéből. A
feltörő arab, kínai, távol-keleti népek között újabb szuperhatal-
mak alakulnak ki. 

Ezeket megszakítva még nagyon sok mondanivalóról
mondunk le, és kijelentjük: a kegyelet érzése nem nézi a
különbségeket. Kerüli a vitát, és nem rója föl senkinek sem a
tévedését. A mi századunk messze van a vallásháborúktól, az
intoleranciától és a hitvitáktól. Azt is belátják lassan, hogy a
gyülekezetek versengése hitbeli kérdések fölött nem vetít jó
fényt egyik rivális partner hitelességére sem. 

A harang mindenkinek szól. Hívogasson minket
kegyeletes megbékélésre! Nem ítélhetünk mindent annak a
nézőpontjából, hogy mennyire képes felzárkózni a mi
nézetünk, ízlésünk, felfogásunk szerint és érdekeink mellé. A
társadalmi kényszerek korában nemritkán fordult elő, hogy
félretéve az eltérések feletti vitákat, szépen és csendesen
egymás mellé álltunk. A cellákban és a munkatáborokban
örültünk, ha valaki imádkozott, és nem csupán káromkodásra,
szitokra és átokra nyíltak meg ajkak. Akkor a közös nyomás
megbékélést tudott teremteni, most a szabadság légkörében
erre miért nem kerülhet sor? Maradhatnánk emellett szilárdan
a magunk nézetéhez hűségesek. Minden ökumenikus kapcso-
latnak elnézésre, elfogadásra és toleranciára van szüksége, ha
fenn akar maradni. 

Zengjen újra a harang! 
A Zengő harangok énekeskönyv népszerű volt mindkét

közösségben. Kórusok, magánénekesek és zenészek egyaránt
használták. A szeminárium Árvácska utcai épületében egy
kitűnő billentyűs, Hubai Jenő akár naponta eljátszotta, ha
látta, hogy a diáktársak elfáradtak vagy éppen valamelyik
tanár keményebb leckét adott nekik, és a figyelmeztetés elke-
serítette valamelyik diákot. Ilyenkor a hálószobában „zúgott
az égi ár” a gyakorlóharmóniumon. Abban az előadásban a
dallamot a diákok nagyon kedvelték, hogyha fából faragták
volna őket, talán akkor is felvidulnak. 

Máskor andalogtak a könyv 7. énekével: „Az én
Csillagom”. Siroky-szöveg. Hárfaszerű, tört hármashangza-
tokkal kísérhető gitárral, amit azzal is segített a kiadó, hogy
felírta a dúr- és a szeptim- hangzatokat. Budapesttől az
országhatárig minden pengetős zenekarban játszották, és senki
sem méltatlankodott, hogy ez csak egy „schwarmli” (ném.
lelkesítő kis dalocska). A szépen kijátszott kíséret hármas-
hangzataival mintha harangok hangja zúgna.

A füzet függőleges díszítő sávján a három harang nyelve
éppen érinti az öntöttfém köpenyt, szinte hallani a harangszót. 

A nyolcvanas évek végén váratlanul újra megjelent
Siroky István a kispesti baptista gyülekezetben köznap és
vasárnap egyaránt. Régi ismerősök találkoztak, nem kértek
számon semmit egymástól. Kimondatlanul és kéretlenül
érvényesült kölcsönösen a „pardon”. Végighallgatta a tőle
sokkal fiatalabb baptista igehirdetőt. A helyi prédikátorral
többször beszélgetett, de soha nem volt közöttük semmiféle
vita. A baptista prédikátor egyszer bátorságot vett és
megkérdezte a már koros embertől:  

– Vajon elérte-e vágyát, bűntelen életű lett, és nyert-e
tökéletes szent életet? Hiszen ez volt minden vágya, és ezt a
címet adta az egyik lapjának is: Szent Élet.

A kérdezett feje mélyen lehanyatlott. Ajka alig hall-
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hatóan válaszolt:
– Nem! A régi bűneim mind megmaradtak.

Elmondhatom: „Nem vagyok különb az atyáimnál.” 
Aztán egyszer engedélyt kért, hogy átadhassa régi kézi-

ratait, leveleit az általa már régebbóta ismert történésznek. 
Talán most ez a néhány oldal az énekeskönyv címén át,

hadd szólaltassa meg a „zengő harangokat” az egykori
evangélikusért, a volt baptistáért, a kiváló, bár feledésbe süly-
lyedt pünkösdi igehirdetőért! Inárcson lakott, egyik levelét ott
keltezte 1984 decemberében. Eljárt a gyülekezetbe hűségesen,
de a magas kort élt igehirdetőre alig hat évvel a halála után
már nem emlékeztek. 

– Siroky István. Ki volt az? 
– De hiszen a legtehetségesebb igehirdetőik egyike volt!
– Lehet, csakhogy mi nem révedünk a múltba, kérem! 
A Gizella utcában adtak egy telefonszámot. Egy férfiét,

aki jelen volt akkor a temetésen. Lelkesedett azért, hogy 1970
után újra hallja a hangját volt teológiai oktatójának. Mennyire
megszerette különösen az egyik tantárgyat! Majd visszahív és
megmondja pontosan, mikor halt meg Siroky István. 

Egy hazafelé bandukoló igehirdető emléke, váratlanul és
indokolatlan bizalmának jele, élete küzdelmei, szenvedései, az
átadott kéziratok és a belső késztetés miatt jut el a
„Szolgatárs”-unkhoz ez a néhány oldal. Bár Magyarországon
temették, Németországból informáltak halála évéről. Most ide
kerül a dolgozat végére hazánk egyik legtehetségesebb laikus
igehirdetőjének, Siroky István életének két határköve:
1907–2002.

Jegyzetek

1 Siroky István: Levél a harmadik nemzedékhez. A szerző
1984-ben és 1985-ben elképzelt fiatalabb személyekhez
„küld” leveleket a szemtanú hitelességének igényével. 37
oldal fénymásolt kézirat. Az első levél keltezése 1984. decem-
ber 26. A hasonlat a kézirat első oldaláról való.. 
2 Siroky István: Önéletrajz. Részletek a Magyarországi
Pünkösdi Mozgalom 50 éves történetének idejéből. Gépelt
kézirat, ismeretlen időpontból (kb. 1978-ból), 16 oldal ter-
jedelemben. 
3 Siroky István: Levél a harmadik nemzedékhez. A József
utcai gyülekezet említése az első levélben olvasható. Ebben a
levélben említi, hogy „az áldott emlékű Pannonhalmi Béla”
volt a bemerítője.  
4 Siroky első levelének vége, 5. o. 
5 Siroky önéletrajza, 4. o. 
6 Vass Ferenc: E beszédek hívek és igazak. Kézirat, 12 oldal
terjedelemben, saját kezű aláírással. Amikor átvette a körzetet,
Tatabányán 29 volt a baptista gyülekezet taglétszáma.  
7 Az OSA levéltár híranyagából jegyzet, 1997. második félév,
Keston College kiadása.  
8 Siroky I. első levele 1984. 2. o. 
9 Siroky második levele, a fénymásolat 6. oldalán. 
10  Siroky második levele, a fénymásolat 6. oldala. 
11  Uo. 13. o.
12  Uo. 16. o.
13  Uo. 10. o. 
14 Siroky második levele, a fénymásolat 14. o.
15 Siroky memoárja, 16. o. 
16 Siroky leveleinek fénymásolata 15–16. és 21. o. Az utó-

dokról a memoár 8., 9–10. o.
17 Siroky I. levelének másolata, 18. o.
18 Siroky I. gépelt memoárja, 19 o. Ezt a sajátos kifejezést
máskor is használja élete próbatételeinél. 
19 W. J. Hollenweger: Rajongó keresztyénség. A pünkösdi
mozgalom a múltban és a jelenben. A szerző objektív módon
igyekszik haladó társadalmi jelenségként bemutatni a pünkös-
di mozgalmat, tipizálja az egyes történelmi fokozatokat,
vezető eszméket. A fejlődés végére helyezi az „apostoli
típusú” pünkösdi felekezeteket. 
20 OSZK: 17 314. Lehetséges, hogy akkor már tíz éves a
folyóirat, és a misszió „fő tájékoztató eszközévé fejlődött” –
írhatja Siroky I. memoárja 7. oldalán.
21 Névtelen sokszorosítvány. Írta Tfirszt Gyula:
Visszaemlékezés az Evangéliumi Pünkösdi Közösség
Budapest megalakulására és ötvenéves múltjára. Budapest,
1984. 49 oldal terjedelemben. Szebeni O. gyűjteménye: 3/B
002. A füzet első oldalán csak a két évszám: 1934–1984 és egy
szimbólum. A szerző neve a 47. oldal végén rejtőzködik. 
22 Tfirszt Gy. írása, 23–24. o.
23 Uo., 23. o. 
24 Uo.
25 Töredék a diplomadolgozatból, amelyet a Baptista
Teológiai Akadémián nyújtottak be 2000 után, 23. o.
26  Magyarul: A lelki ajándékokkal kapcsolatban.
27 Szebeni Olivér feljegyzései a nemzetközi szervezetről. 
28 Siroky I. levelei, 29. o. 
29 Siroky I. 1985. január 3-i levele, fénymásolat 32. o. 
30 Siroky I. levelei, 32. o.   
31 Utolsó levél 1985. január 4. Fénymásolat, 33. o.
32 Töredék a diplomadolgozatból, 22. o.  
33 Kétségtelenül túlkapás, hogy ApCsel 19,1–7 egyesek
sértően párhuzamot vonva célozgattak az „efézusi bap-
tistákra”.  
34 W. J. Hollenweger: Handbuch der Pfingstbewegung (A
pünkösdi mozgalom kézikönyve). Az EVT genfi központ-
jában alkalmazzák a hatvanas években. Doktori címmel jutal-
mazzák meg. Munkája egyháztörténelmi és dogmatikai tekin-
tetben is a legmegbízhatóbb forrás. A szerző néhány szerény
szóval egészíti ki a két felekezet közötti párhuzamot, illetve a
jellemzésüket.
35 Andreas Kusch: Ethnosociologische Überlegungen zum
Wachstum charismatisch-pfingstlicher Bewegungen und
Kirchen. (Népi-szociológiai gondolatok a karizmatikus
pünkösdi mozgalmakról és egyházakról.) Reformierte Kirchen
Zeitung, Wuppertal, 1999. 7. sz. 275–280. o. 
36 Hank Hanegraaff: Christinaity in Crisis. (A keresztyénség
krízisben.) Oregon. Első kiadás 1973. 191. o. – A. Seibel, a
bécsi elektromérnök és evangélista, egyiküket „gátlástalan
pénzsóvárnak” nevezte. Egy fél éjszakán keresztül imádko-
zott a karizmatikusokkal, de a mai napig bűntudata van emi-
att, mert rájött, hogy az „egész hihetetlen csalás”. Mindezt
csak azért soroltam fel itt a jegyzetekben, hogy fölismerjük
a mai „karizmatikus káosz” roppant mértékét. Az idézet
John. F. MacArthur először 1978-ban kiadott könyvének
címe (Zondervan, Grand Rapids, Michigan. Magyarul dr.
Gerzsenyi László fordítása. Budapest, 1993). Ebben kiemelt
alcímek: Jelek és csodák. Nyelveken szólás. Egészség, jólét
és siker stb. 
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